
سپید: در آزمون استخدامی تکنسین های فوریت 
پزشکی در سال جاری قوانینی برای اولین بار اجرا شد. 
قوانینی که براساس آن تکنسین های فوریت پزشکی 
که کمتر از ده سال سابقه کار در قالب قراردادی دارند 
یا از سوی شرکت های پیمانکار جذب شده اند حاال 
با رعایت این قوانین که تا پیش ازاین اجرا نمی شد، 

از استخدام رسمی محروم شدند. 
و 800  هزار   3 استخدام  پی صدور مجوز  در   
تکنسین فوریت پزشکی، آزمون استخدامی در سال 
جاری برگزار شد که قوانینی نظیر استاندارد قد، وزن 
پزشکی  فوریت  تکنسین های  در جذب   ،BMI و 

موردتوجه قرار گرفت.
 حاال برخی از تکنسین های فوریت پزشکی که 
تا دیروز در قالب شرکتی فعالیت می کردند و برای 
این آزمون شرکت کرده  اورژانس در  استخدام در 
بودند از استخدام رسمی محروم می شوند آن هم فقط 
به دلیل اینکه قدشان یک سانتی متر از حد تعیین شده 
کوتاه تر است یا شاخص BMI آنها به اندازه استاندارد 

تعیین شده نیست. 
این موضوع سبب شده تا داوطلبانی که شرایط 
الزم را ندارند نسبت به قوانین جدید اعتراض کنند. 
قوانین جدید آزمون استخدامی نتیجه تالش های کمیته 
تخصصی به نام ورزش و سالمت بود که از سوی 
گروهی از تکنسین های اورژانس در دوران مدیریت 

صابری نیا آغاز شد و حاال به بار نشسته است. 

قوانین جدید آزمون استخدامی از تعداد 
داوطلبان  کم کرده

انجمن  صنفی  امور  مسئول  محمدی،  عبدالرضا 
قوانین جدید گفت:  پزشکی در خصوص  فوریت 
»مواردی نظیر داشتن قد 170 سانتی متر از سال 1386 
در شرایط جذب دانشجو در این رشته وجود داشته و 
موضوع جدیدی نیست. اما اگر این موضوع موردتوجه 
این شرط  امروز  است.  نشده  رعایت  قانون  نبوده، 
جزو شروط استخدامی هست و در آزمون امسال 

نیز اجراشد.«
 29 BMI  او با اشاره به اینکه سطح استاندارد
بوده اما در دفترچه به 27 تغییر کرده، افزود: »اورژانس 
کشور هم نمی داند که چرا این تغییر رخ داده است.« 

منسوخ  شاخصی  را   BMI ادامه  در  محمدی 
شده عنوان کرد و گفت که در کشورهای خارجی 
مورداستفاده قرار نمی گیرد و به جای آن از شاخص 

توده بدنی استفاده می کنند. 
محمدی با بیان اینکه شرایط داشتن گواهی نامه 
رانندگی با آمبوالنس یکی از الزاماتی بود که داوطلبان 
به آن معترض شدند، افزود: »براساس این شرط هر 
داوطلب باید گواهی نامه رانندگی با آمبوالنس داشته 
باشد. علی رغم اینکه داشتن گواهی نامه یکی از ساده 
ترین شرایط تکنسین ها است اما در سال جاری افرادی 
که باالی 24 سال سن دارند از استخدام حذف شده اند 
و قرار است تنها افراد زیر 24 سال با تعهد بتوانند 

گواهی نامه دریافت کنند.«
به گفته مسئول امور صنفی انجمن فوریت های 
دنبال آن است که در  به  اورژانس کشور  پزشکی، 
آزمون استخدامی بعدی این شرایط تغییر کند. شروطی 

که دیگر افراد باالی 24 سال که به عنوان تکنسین 
دریافت  فرصت  از  کنند،  می  فعالیت  هم  پزشکی 

گواهی نامه و استخدام رسمی محروم نشوند. 
او انتقاد خود را اینگونه طرح کرد: »ازآنجا که اولین 
سالی بود که قانون گواهی نامه رانندگی با آمبوالنس 
افرادی  برای  این محدودیت  بود  بهتر  اجرا می شد 

که باالی 24 سال بودند اجرا نمی شد.« 
به گفته محمدی قانون BMI نیز از سال 86 برای 
جذب دانشجو در رشته فوریت پزشکی وجود داشته 
و اگر برای او لحاظ نشده اقدام غیرقانونی از سوی 

دانشگاه و پزشک بوده است. 
کل  از  افراد  این  سهم  می شود  گفته  که  اگرچه 
جمعیت داوطلب در این آزمون حدود 2 تا 3 درصد 
بیشتر نیست اما مسئول امور صنفی انجمن فوریت 
قوانین  این  »اجرای  که  است  باور  این  بر  پزشکی 
سبب شده تعداد نیرو از تعدادی که مجوز استخدام 

برای آنها صادر شده، کمتر شود. به دنبال این هستیم 
که مجوز استخدام دیگری بگیریم و در سال جدید 

آزمون دوباره برگزار بشود.«
براساس اظهارات برخی از فعاالن حوزه اورژانس 
حوزه  در  قوانین  رعایت  عدم  پزشکی،  فوریت  و 
جذب نیروی تکنسین فوریت پزشکی در شرکت های 
پیمانکاری در شرایط حاضر مشکالت زیادی را به 
بار آورده است. این قوانین از چندین سال گذشته 
وجود داشته بی توجهی به آن از سوی شرکت های 
پیمانکاری باعث شده تا امروز مشکالت زیادی سر 

راه اورژانس کشور ایجاد شود.
گفته می شود این شرکت ها از اوایل دهه 80 فعال 
این  که  بود  قرار  که  بود  دهه  و حدود یک  شدند 
شرکت ها غیرفعال شوند. درحال حاضرنیز باتوجه 
ها  شرکت  این  از  مهمی  بخش  شدن  غیرفعال   به 

نمی توان اقدامات غیرقانونی آنها را پیگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان:چهارشنبه 27 بهمن نخستین همایش 
تروما و اقدامات پیش بیمارستانی، رزمایش رویارویی با تروما در 
حین جنگ و بحران توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
در محوطه این دانشگاه برگزار شد.هیچ یک از دانشجویان پزشکی 
حاضر،سرباز و پرسنل پایور نظامی نبوده وهدف از برگزاری این 
رزمایش نحوه رسیدگی درمانی در سه درجه پایه تا فوق تخصصی به 
مصدومان بود. رزمایش در 2 قالب مختلف جنگ کالسیک فرضی و 
جنگ نابرابر اجر اشد که در این 2 حالت، دانشجویان علوم پزشکی 
حین دفاع نظامی به همسنگران زخمی امدادرسانی کرده و شرایط 

را برای انتقال مصدوم به منطقه امن فراهم آوردند.

عدم استخدام به خاطر تنها یک سانتی متر قد
قوانینجدیدبرایاستخدامتکنسینهایفوریتپزشکیمشکلسازشدهاست
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دانشگاه

رفاهی

ایسنا:محمدرضا واعظ مهدوی در همایش فرهنگ دانشگاهی و 
نهادینه شدن گفتمان علم با اشاره به هفت مأموریت محول شده به 
جهاد دانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور اظهار کرد:»سه بند از 
این مأموریت ها مرتبط با حوزه فرهنگ است که بخش فرهنگی جهاد 
دانشگاهی باید متمرکز بر این سه رسالت شود.« معاون توسعه امور علمی 
و فرهنگی سازمان برنامه وبودجه افزود: »این سه بند شامل »ارتقای فرهنگ 
کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق«، »مشارکت و 
تعمیق و گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی و نهادینه شدن گفتمان علم 
در دانشگاه ها در راستای نیل به تمدن اسالمی« و »مشارکت در ترویج 

و تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره« می شود.«
واعظ  مهدوی با تأکید بر اینکه برای تحقق این مأموریت ها ابتدا باید جهاد 
به آسیب شناسی بپردازد، افزود: »مأموریت سوم جهاد مربوط به کرسی های 

نظریه پردازی است؛ اما باید 
تحلیل شود که آیا در کشور ما 
زمینه های تحمل نظریه های 
مخالف شکل گرفته است؟ 
و آیا میدان برای کرسی های 
نظریه پردازی فراهم است؟ 
سوال ها  این  پاسخ  قاعدتاً 

منفی است.«

وب دا:مجید مشکینی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 
گفت:» 22نوع وام ازجمله وام تحصیلی مجرد، تحصیلی متاهل، تحصیلی 
سه برابر مجرد، تحصیلی سه برابر متاهل، مسکن مجرد، مسکن متاهل، 
ضروری دکترای عمومی، ضروری کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 
ناپیوسته، وام ضروری دوبرابر و سه برابر، ودیعه مسکن نخبگان تهران 
و سایر شهرها، وام بنیاد علوی برای دانشجویان مجرد و متاهل و حق 

اوالد هرساله به دانشجویان اعطا میشود.«
وی در توضیح وام تحصیلی و ضروری سه برابرافزود:» این وام شامل 
برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری، برگزیدگان رتبه های 
اول تا سوم آزمون کارشناسی ارشد و تخصصی، برگزیدگان رتبه های اول 
تا سوم المپیادهای علمی، برگزیدگان جشنواره خوارزمی- رازی میباشد. 
ضمن اینکه وام ضروری دو برابر به نفرات اول تا سوم المپیادهای علمی، 
ورزشی، فرهنگی، قرآنی، پژوهشی و امتحانات جامع تعلق می گیرد.« 
مشکینی با تأکید بر اینکه این صندوق شرایط ویژه ای در راستای اعطای 
تسهیالت برای دانشجویان نمونه و نخبه دارد، گفت:»تسهیالت صندوق 
رفاه برای دانشجویان نخبه شام وام های دوبرابر ضروری و سه برابر 

 ضروری و تحصیلی 
ضمن  باشد؛  می 
اینکه ودیعه مسکن 
از  نیز  بنیاد نخبگان 
طریق صندوق رفاه 

اقدام می شود.«

واعظ مهدوی:تحمل نظر مخالف نداریم

تسهیالت ویژه صندوق رفاه برای نخبگان

رزمایش تروما حین جنگ

 دکتر کامران آقاخانی
	متخصص	پزشکی	قانونی	،	استاد	دانشگاه	علوم	پزشکی	ایران	 

کودک 10 ساله ای به علت سوختگی 75درصد با شدت2و3 در 
یک بیمارستان دولتی بستری شده است. 

همه می دانیم چنین وسعت و شدت سوختگی در بهترین مراکز 
درمان سوختگی جهان نیز با مورتالیته باالیی همراه است.

بیمارستان و علی رغم رعایت   کودک در طی مدت بستری در 
کلیه موازین بهداشتی جهت پیشگیری از عفونت و همین طور تجویز 
صحیح و منطقی آنتی بیوتیک های الزم دچار عفونت جراحات سوختگی 

می گردد.
پرداخت  توانایی  چون  که  می کند  احساس  چنین  بیمار  پدر   

درخواست  مکرراً  و  نمی شود  مناسبی  رسیدگی  فرزندش  به  ندارد  را  کودک خود  درمان  هزینه های 
ویزیت بیمارش توسط پزشک و انتقال کودکش به ICU را دارد.

 حالت اول:
 ICU دستیار کشیک با تأخیر بر بالین بیمار حاضرشده و اقدامات الزم را انجام می دهد و ملزومات 
را در بخش بر بالین بیمار فراهم می نماید ولی کسی پاسخگو به سواالت و نگرانی های پدر کودک نیست. 
کادر درمانی در کمال دقت وظایف خود را انجام می دهند اما هیچ کس حاضر به شنیدن دردِ دِل 

پدرِ کودک و توجه به سخنان او نیست. 
 حالت دوم: 

دستیار کشیک در اسرع وقت بر بالین بیمار حاضر می گردد و در 
کمال حوصله به درد دل پدر کودک گوش می دهد و باعالقه و دقت 
را  تمام تالش خود  بیمار،  پدرِ  معاینه می کند و در حضور  را  بیمار 
جهت خالی کردن تخت در ICU بکار می بندد ولی متأسفانه تخت 
خالی موجود نیست لذا ضمن دادن توضیحات الزم به پدر کودک، او 
را کاماًل توجیه می کند که تمامی ملزومات و امکانات ICU را بر بالین 
بیمار حاضر نموده است و درواقع بخش را به ICU تبدیل کرده است.

 بیمار مذکور پس از 48 ساعت که از ایجاد سپتی سمی در وی 
می گذرد علی رغم تمامی اقدامات درمانی الزم، فوت می کند .

دلیل  به  کودکش  که  است  معتقد  قویًا  بیمار  پدر  اول  حالت  در   
بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری کادر درمانی فوت نموده است و در تمامی مراجع انتظامی و قانونی 

طرح شکایت می کند.
 در حالت دوم پدر بیمار قویًا معتقد است که کادر درمانی تمامی سعی و تالش خود را در جهت 

نجات جان کودکش به خرج داده اند ولی شدت سوختگی باعث فوت فرزندش شده است.
او حتی از کادر درمانی به دلیل توجه و دلسوزی نسبت به پسرش سپاسگزاری می کند.

 اگر از نتیجه تراژیک فوت کودک بگذریم شما به عنوان یک کادر درمانی کدام حالت را می پسندید؟ 

کدام مورد منطقی تر است؟ یاداشت

 »سپیـــد«  صفحه 5
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو هزار تومان 

به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 

نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به 

تلفن 26151499     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک شش ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  یکصدوسی ودو 

هزارتومان شش  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید
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